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ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ      
 
Στην Ερμούπολη σήμερα 5 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30, η Οικονομική 
Επιτροπή του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθ. 
πρωτ. 24277/31-12-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με 
την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 και του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018. 
 Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε μεικτή (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη), 
τηρουμένης της απόστασης του ενάμισι (1,5) μέτρου και με τη συμμετοχή έως επτά ατόμων για 
λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση αρ. 
Δ1α/ΓΠ.οικ.81558 ΦΕΚ 6290/29-12-2021 τεύχος δεύτερο. 
Διαπιστώθηκε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών παραβρέθηκαν 
στη συνεδρίαση ονομαστικά οι: 
 
        ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΠΙΤΑΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                                   

2. ΦΩΤΕΙΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                           

3. ΑΛΗΦΡΑΓΚΗΣ ΜΗΝΑΣ 

4. ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΚΑΝΔΙΩ                                    

5. ΚΟΥΤΑΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

6. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

7. ΔΟΥΝΑΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Παρών στην συζήτηση, είναι ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Γεώργιος Καρακατσάνης 
καθώς και η δημοτική υπάλληλος Ελένη Σερεμέτη, ως γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής 
του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης.   
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ΘΕΜΑ 2o:  Έγκριση ή μη χορήγησης 2ης παράτασης συνολικής προθεσμίας για το έργο 
«Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιριακού Συγκροτήματος Γυμνασίων Σύρου». 
 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη : 
 

1. Την προφορική εισήγηση του  Προέδρου, ο οποίος θέτει υπόψη του Σώματος το με αρ. πρωτ. 
24271/31-12-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών / Τμήμα 
Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Εγκαταστάσεων, σύμφωνα με το οποίο αναφέρονται τα 
εξής: 

«ΘΕΜΑ : Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας για το έργο : «Ενεργειακή 
Αναβάθμιση Κτιριακού Συγκροτήματος Γυμνασίων Σύρου» 

ΑΔΑ: Ψ8ΞΠΩΗΟ-4Η2



ΣΧΕΤ: Η 22953 από 13/12/2021 αίτηση της εταιρείας 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 
           Η 24177 από 29/12/2021 προέγκριση από την ΕΥΔ Νοτίου Αιγαίου 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: 

του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης της Τεχνικής Υπηρεσίας  

Δήμου Σύρου Ερμούπολης 

Θέτουμε υπόψη σας την με α.π. 22953/13-12-2021 αίτηση του αναδόχου του έργου του 

θέματος, με την οποία ζητά την 2η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά είκοσι πέντε 

ημέρες. Σύμφωνα με την από 05/10/2020 σύμβαση εκτέλεσης του έργου και την 288/2021 απόφαση 

της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης 1ης παράτασης ο συμβατικός χρόνος του έργου λήγει την 

04/01/2021. 

Ο ανάδοχος του έργου επικαλείται δυσκολία τροφοδοσίας πρώτων υλών από το εξωτερικό και τις 

δυσκολίες που προκύπτουν λόγω των καιρικών συνθηκών και απεργιακών κινητοποιήσεων στις 

μεταφορές των υλικών από την Αθήνα. 

Η υπηρεσία εισηγείται την έγκριση χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου 

κατά εικοσιπέντε ημέρες «με αναθεώρηση» ήτοι έως την 29/01/2021. 

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία. 

 

2. Την με αριθμ. πρωτ. 22953/13-12-2021 αίτηση της αναδόχου εταιρείας «3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» 
για παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιριακού 
Συγκροτήματος Γυμνασίων Σύρου». 
 
 

3. Την με αριθμ. πρωτ. 24177/29-12-2021 προέγκριση από την ΕΥΔ Νοτίου Αιγαίου. 

 

4. Την με αρ. πρωτ. 24277/31-12-2021 έγγραφη πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής, 
σύμφωνα με την οποία το θέμα είναι εντός ημερήσιας διάταξης. 

 

5. Το με αρ. πρωτ.:7685/16-2-2021 (ΑΔΑ 6ΠΣΗΟΡ1Ι-Γ8Ρ) έγγραφο της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αιγαίου με θέμα “Επικύρωση της υπ’ αρ. 1/2021 απόφασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου Δήμου Σύρου-Ερμούπολης με θέμα «Έγκριση προϋπολογισμού του Δήμου Σύρου-
Ερμούπολης οικ. έτους 2021». 

 

6. Την γενόμενη διαλογική συζήτηση, όπως αυτή αναγράφεται στο ταυτάριθμο πρακτικό της 
συνεδρίασης.
 
 
7. Την πρόταση του Προέδρου, όπως το Σώμα εγκρίνει την 2η παράταση της συνολικής 
προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιριακού Συγκροτήματος 
Γυμνασίων Σύρου» κατά 25 ημέρες «με αναθεώρηση» ήτοι έως την 29/01/2022 καθώς η 
ανάδοχος εταιρεία επικαλείται δυσκολίες στην τροφοδοσία πρώτων υλών από το εξωτερικό 
λόγω των καιρικών συνθηκών και απεργιακών κινητοποιήσεων στις μεταφορές των υλικών από 
την Αθήνα. 
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8. Την γενόμενη ψηφοφορία, κατά την οποία την πρόταση του Προέδρου ψήφισαν οι Δημοτικοί 
Σύμβουλοι κ.κ.:Πιταούλης Ιωάννης, Φωτεινιάς Νικόλαος, Αληφραγκής Μηνάς, Μαραγκού 
Κανδιώ, Κουταβάς Παναγιώτης σύνολο πέντε (5) ψήφοι.  
Κατά ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι  της μείζονος μειοψηφίας και μέλη της Οικονομικής 
Επιτροπής, Αλέξανδρος Αθανασίου και Γεώργιος Δούναβης, καθώς όπως δήλωσε ο κ. Αθανασίου 
«Είναι από τις περιπτώσεις που έχουμε δηλώσει ότι θα είμαστε φειδωλοί στις παρατάσεις. Δεν 
αφορά εργολάβο αφορά νοοτροπίες το έχουμε ξαναπεί. Και επειδή κάναμε το ίδιο χωρίς 
αναθεώρηση βέβαια στο κοιμητήριο αν θυμάστε τώρα στην συγκεκριμένη περίπτωση η υπηρεσία 
λέει με αναθεώρηση. Εμείς θα είμαστε κατά σε αυτό». 

 

9.Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 
του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019, του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από 
το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 καθώς και την ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 93/60173/23.08.2019.   

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 
Εγκρίνει την 2η παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ενεργειακή 
Αναβάθμιση Κτιριακού Συγκροτήματος Γυμνασίων Σύρου» κατά 25 ημέρες «με αναθεώρηση» 
ήτοι έως την 29/01/2022 καθώς η ανάδοχος εταιρεία επικαλείται δυσκολίες στην τροφοδοσία 
πρώτων υλών από το εξωτερικό λόγω των καιρικών συνθηκών και απεργιακών κινητοποιήσεων 
στις μεταφορές των υλικών από την Αθήνα. 

 

 
 
   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                    ΤΑ ΜΕΛΗ   
                           
                                                                                  ΦΩΤΕΙΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                                                  
                                                                                     
                                                                                  ΑΛΗΦΡΑΓΚΗΣ ΜΗΝΑΣ 
 
          ΠΙΤΑΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                    ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΚΑΝΔΙΩ 
  
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ                   ΚΟΥΤΑΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
 
                                              ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  
                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                  ΔΟΥΝΑΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                                                                                                      
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